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Deltagere: Y. Justesen, S. W. Nielsen, P. Corinth, T. Hansen, B. Henriksen og Jess Petersen. 
 
1. Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 21/8-06 blev godkendt. 
 

2. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober 2006 kl. 1900. 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2006 kl. 1900. 
 

3. Meddelelser. 
Efterrundgang blev afholdt umiddelbart inden bestyrelsesmødet. 
Resultatet af den samlede rundgang viste, at der ved 1. rundgang blev uddelt 45 sedler til grundejere, 
der primært omhandlede manglende ukrudtsbekæmpelse på fortovet eller for lavt hængende 
træer/buske over fortovet. Ved efterrundgangen havde 17 grundejere endnu ikke reageret på 
bestyrelsens 1. henvendelse. Disse har så fået en påmindelse. 
 
Kassereren medd. at foreningen havde skiftet bank til Arbejdernes Landsbank, Glostrup Afd. 
 
Kommunens pasning af foreningens fællesarealer blev diskuteret, idet man ikke umiddelbart var tilfreds 
med hvordan det så ud p.t. 
Således er ukrudtet periodevis meget højt på den store legeplads samt nogle steder på Stævnet. 
Endvidere var fortovsfliserne rundt Stævnet mange steder overvokset med ukrudt/græs fra 
græsrabatten. 
Kassereren efterlyste den 1. regning fra kommunen, der efter kontrakten skulle forfalde til betaling i 
juni. Han håbede ligeledes, at det af regningen ville fremgå, hvornår og hvor mange gange kommunen 
havde været på arealerne det 1. halve år. 



Det burde også undersøges, hvorvidt kommunen kan/vil give besked umiddelbart efter man har været 
på arealerne. 
YJ retter henvendelse til kommunen. 
 
Omkring uro/hærværk på/omkring Stævnet jf. sidste referat, blev det aftalt, at YJ retter henvendelse til 
de 3 grundejere og informerer dem om bestyrelsens behandling af sagen. 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
Grundejer på Lyngtoftevej har i mail kontaktet foreningen i forbindelse med affald på deres vej, henlagt 
af anden grundejer på Østtoftevej. Affaldet har ligget der siden sidste år. 
HW har taget kontakt til grundejeren på Østtoftevej, der har lovet at fjerne affaldet snarest. 
 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Næste møde afholdes 5/9-06.  
 

5.   Regnskab. 
Kasse        2.029,00 kr. 
Bank    149.908,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest   62.027,00 kr. 
Aktiver i alt                    213.964,00 kr. 
 
Restanter: 0. 
 
Bankskifte: se under pkt. Meddelelser. 
 

6.   DFDS. 
Intet nyt – YJ forhører sig hos kommunen om status i sagen.. 
 

7. Generalforsamling 2006. 
Forslag til næste generalforsamling - forslagsstiller kontaktes mhp. genfremsættelse – YJ/SWN.  
 

8. Sankt Hans. 
Dette års arrangement kostede foreningen ca. 7.000 kr. 
Det blev aftalt, at hver enkelt i bestyrelsen gør sig tanker mhp. på næste års arrangement, hvor dagen 
falder på en lørdag. 
 

9. Foreningens Web-side. 
      Kassereren oplyste, at foreningens Web-side nu er i drift og alt skulle være opdateret. 
      Formandens PC er stadig ude af drift. Ved henv. til foreningen vil pgl. blive henvist til enten 
      kassereren eller sekretæren. 
 
10. Eventuelt. 

10.86: Åben. 
 
 
 
S. W. Nielsen 
Sekretær. 


